
26 DIMECRES, 22 DE JULIOL DEL 2020 ara   

Cultura
ARTS ESCÈNIQUES

La dansa de La Veronal envaeix 
la Sala Oval del MNAC 

La companyia estrena ‘Sonoma’, un espectacle sobre la tradició i les arrels que s’inspira en Buñuel

Després d’imaginar un futur distò-
pic en què la tecnologia aliena les 
persones i aquesta distància social 
genera una angoixa conjunta, la ir-
rupció d’una pandèmia mundial 
sembla una broma de mal gust del 
destí. La Veronal –una de les com-
panyies de dansa més internacio-
nals del país– va triomfar fa dos 
anys al festival Grec amb Pasiona-
ria, que des d’aleshores ha portat 
arreu del món. Ara la formació tor-
na al Grec amb un nou espectacle 
que deixa lluny aquell futur sense 
emocions ni contacte i posa el focus 
en les arrels. Sonoma és una peça 
per a nou ballarines que es repre-
sentarà des de divendres fins diu-
menge en un espai fins ara verge 
per a La Veronal: la Sala Oval del 
Museu Nacional d’Art de Catalunya 
(MNAC). “Tenim moltes ganes 
d’envair aquest espai i traslladar-hi 
les nostres idees per veure com es 
materialitzen”, explica el coreògraf 
de la companyia, Marcos Morau.  

La llavor de Sonoma és Le Sur-
réalisme au service de la révolution, 
una peça que La Veronal va estre-
nar el 2016 amb el Ballet de Lorrai-
ne i que, quatre anys després, Mo-
rau ha transformat. De l’obra inici-
al n’ha mantingut la idea d’una pe-
ça col·lectiva i la figura del cineasta 
Luis Buñuel com a pal de paller. 
“Buñuel sempre ha sigut un refe-
rent per a mi, sempre l’he tingut a 
prop. Tant la primera peça com 
aquesta parteixen del mateix lloc, 
del seu imaginari, la idea de revolu-
ció i el surrealisme”, assenyala 
Marcos Morau, que afegeix que les 
dues obres “són germanes, però són 
diferents”. 

Una vegada complert el repte de 
posar el futur a l’escenari, ara el co-
reògraf necessitava “tornar a les 
arrels” i preguntar-se “què hi fem 
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de Calanda, el poble on va néixer 
Buñuel. “Aquesta tradició del Baix 
Aragó em fascina i volia incorporar-
la al muntatge. És un acostament a 
tot allò que tenim a les entranyes a 
través del crit i del so”, apunta Mo-
rau. Ell ha adoptat a escena aques-
ta tradició, que també és molt pre-
sent al cinema de Buñuel, a mode 
d’homenatge a l’artista però també 
com una manera de fer palesa la for-
ça d’un grup. “No és només una veu 
la que mou un poble, sinó la suma 
de totes i cadascuna d’elles”, desta-
ca Morau, que promet “una tem-
pesta de tambors” al MNAC “enca-
ra que després s’apaguin de cop i dei-
xin al seu pas un desert de silenci on 
gairebé no ha canviat res”. 

Coproduïda per deu institucions 
d’arreu del món, Sonoma té previst 
viatjar després de l’estrena, si la 
pandèmia no ho impedeix. L’espec-
tacle es veurà al setembre a Itàlia i 
després farà gira per Luxemburg, 
Londres, París i Berlín. La Veronal 
espera poder portar-la de nou a Bar-
celona la temporada vinent al Mer-
cat de les Flors i no descarta fer-la 
en altres llocs. “Està concebuda per 
veure’s en un museu, però també es 
representarà en teatres. Estem 
oberts a dialogar amb altres espais”, 
conclou Morau.e

Un assaig de Sonoma, de La Veronal, que s’estrenarà a la Sala Oval del MNAC. ALBERT PONS / ICUB

aquí” Sonoma –que és una paraula 
inventada i vol fer referència al so 
d’un cos quan cau– fa emergir “la 
lluita entre l’home i Déu, entre el 
que és pagà i el que és espiritual, 
però també entre el pensament, la 
paraula i l’acció”, diu Morau. Mit-
jançant imatges costumistes i re-
ligioses, que evoquen la tradició, 
les nou ballarines formen “un crit 
a intentar confluir altra vegada”, 
destaca el coreògraf.  

Els tambors de Calanda 

Per primera vegada La Veronal ac-
tuarà a la Sala Oval del MNAC, i la 
companyia vol que l’espai no sigui 
només un lloc d’exhibició per al 
muntatge, sinó que tingui la seva 

pròpia presència. “El lloc no és gens 
convencional. No hi ha caixa escè-
nica i el terra és de marbre”, desta-
ca el coreògraf. En comptes de 
col·locar-hi un escenari per a l’obra, 
Morau vol “jugar amb l’espai des-
pullat” i amb una de les seves parti-
cularitats: la il·luminació natural 
(gràcies a la immensa cúpula de la 
sala oval del museu) i com aquesta 
llum modificarà l’espai quan vagi 
marxant el sol. “M’interessa que la 
peça vagi avançant cap a la foscor a 
mesura que la llum vagi canviant”, 
subratlla el coreògraf.  

Els tres dies previs a estrenar la 
peça, la companyia resoldrà una in-
cògnita que els persegueix: com res-
sonaran a la Sala Oval els tambors 

Tradició  
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les Flors

El Procicat dona permís per reobrir el Poble Espanyol

Després de donar llum verda al 
Festival Grec, el Cruïlla XXS i el 
Festival de Pedralbes, el Procicat 
va autoritzar ahir els concerts i es-
pectacles al Poble Espanyol. Els ci-
nemes que van haver de tancar di-
vendres –obligats per la resolució 
de la Generalitat per impedir con-
tagis de coronavirus– segueixen a 
l’espera de rebre el vistiplau del 

Procicat per reprendre l’activitat. 
Ahir l’Ajuntament de Barcelona va 
dir que no tramitarà l’autoritza-
ció dels espais que no compleixin 
totes les condicions sanitàries.  

El director del Festival Grec, 
Cesc Casadesús, va confirmar que 
el Jamboree segueix tancat i que 
no s’hi faran els dos concerts pre-
vistos per als pròxims dies. El cicle 

Nits del Fòrum també manté la 
suspensió dels concerts fins al 31 
de juliol. Pel que fa al Cruïlla, ha 
decidit tancar l’escenari del Dis-
seny Hub i no obrir el de la plaça 
Univers, que l’havia d’estrenar 
Def Con Dos demà. Arran de la si-
tuació sanitària, el festival s’esti-
ma més no obrir nous espais per 
responsabilitat. N
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